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TEAM FINLAND: TAUSTAA

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten
kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.
Taustatekijät
1. Maailmantalouden rakennemuutos

 Vaikutukset kilpailutilanteeseen ja valtioiden rooliin taloudessa.
Ulkoisen vaikuttamisen kasvava merkitys
2. Yritystoiminnan muutos
 ”Viennin edistäminen” ei riitä!
3. Toimijakentän siiloutuneisuus
 Suuri joukko julkisrahoitteisia organisaatioita, joiden yhteistyö puutteellista.
Valtiontalouden säästöpaineet korostavat ongelmaa.

SISÄLTÖ: TALOUDELLISET ULKOSUHTEET

Muutokset toimintaympäristössä
(ennakointi, trendien havainnointi)

Vuosittain päivitettävät painopisteet
(teemat tai toimialat, maantieteelliset alueet, välineet)

1. Vaikuttaminen
toimintaympäristöön
• Vaikuttaminen
lähialueilla ja EU:ssa
• Vaikuttaminen EU:n
ulkopuoliseen
toimintaympäristöön
(ml. kauppapolitiikka,
säädösympäristö)

2. Kansainvälistymispalvelut
• Yritysten kansainvälisen
liiketoiminnan
kehittäminen
• Viennin rahoitus
• Tietopalvelut
• Verkostoituminen
• Matkat ja tapahtumat

3. Investointien
edistäminen Suomeen
• Viestintä Suomesta
investointikohteena
• Verkostoituminen
• Matkat ja tapahtumat

4. Maakuvatyö
• Maakuvaviestintä ja
viestinnän välineet
• Toimittaja- ja
vaikuttajavierailut
• Tapahtumat

TOTEUTUS: GLOBAALI VERKOSTO

Yhteinen ohjaus, kohteena julkiset organisaatiot



Vuosittain päivitettävä, koko alan painopisteet määrittelevä strategia.
Valmistellaan ohjausryhmässä ja hyväksytään valtioneuvostossa.



Kohteena ministeriöt (erit. TEM, UM, OKM) sekä näiden ohjaamat
julkisrahoitteiset organisaatiot ja verkostot (mm. edustustoverkko, Finpro, Tekes,
Finnvera, kulttuuri- ja tiedeinstituutit, ELY-keskukset…)



Eri organisaatioiden yhteistyötä tiivistetään asteittain palvelujen tuotannossa,
asiakashallinnassa, viestinnässä jne. Samalla mahdolliset päällekkäisyydet
poistetaan.

Joustava toteutus, yhdessä yksityisen sektorin kanssa


Ulkomailla 72 tiimiä, jotka ideoivat ja toteuttavat hankkeita tiiviissä yhteistyössä
yksityisten Suomi-toimijoiden kuten yritysten, kauppakamarien ja järjestöjen
kanssa (”bottom-up”). Kotimaassa alueellinen verkosto.

TÄRKEÄÄ

 Ei erillinen organisaatio, vaan väline koko alan toiminnan uudistamiseksi ja
tehostamiseksi.
 Pysyvä toimintamalli, joka syvenee asteittain.
 Ei uutta byrokratiaa tai “näennäistoimintaa”, vaan pääosin olemassa olevan
toiminnan tuomista yhteisen, toimivamman sateenvarjon alle.
 Suomi ei ole yksin: Useat vertaismaat ovat vähintäänkin suunnittelemassa
alan toimijoiden verkottamista ja/tai toimintamallin modernisointia. Olemme
EU-maiden keskuudessa vähän keskiarvoa edellä.

AIKATAULU
2012
 Kuulemistilaisuuksia sidosryhmille ja järjestöille (mm. PK-yritysten päivä
Finland-talolla 10.9., järjestöjen ja asiantuntijoiden kuulemisia)
 Ulkomainen ja kotimainen verkosto koottu (yli 70 ulkomaan tiimiä ja 15
kotimaan alueellista TF-koordinaattoria). Ulkomaan tiimeillä puheenjohtajat,
koordinaattorit ja työsuunnitelmat. Kotimaan verkostolla koordinaattorit.
 Ensimmäiset uuden konseptin puitteissa toteutetut tapahtumat ja matkat.
2013
 Helmikuu 2013: Ulkomaisen verkoston toiminta käynnistyy. Yhteinen
verkkoviestintä käynnistyy (team.finland.fi)
 Taloudellisten ulkosuhteiden ohjausryhmä valmistelee kevään aikana
ensimmäisen vuosistrategian. Käsitellään valtioneuvostossa.
 Strategian toimeenpano syksystä 2013 alkaen.
 Verkostolle luodaan yhteisiä resursseja ja työvälineitä (mm. viestintä, koulutus,
maakuvatyön välineet, asiakashallinta)
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Yritysten kansainvälistymisen edistäminen
palvelut - rahoitus - tuet ja avustukset
Yksityinen
Palvelut:
konsultointi
koulutus
neuvonta
verkostot
tietopalvelut
jne.

Rahoitus

konsultit
lakiasiaintoimistot
markkinointitoimistot
jne.
ja muu alueellinen palvelutarjonta
pankit
rahoituslaitokset

lainat
vakuudet
pääomaehtoinen rahoitus

Tuet ja
avustukset

Julkinen

Lisätietoja ja uutisia verkoston toiminnasta
team.finland.fi

